
 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI3220 

HI 3220-02 pH / ORP / °C Meter / CalCheck™ + PC Interface 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI3220:دستگاه رومیزی  HANNA’s HI 3220   دارای

 .تا پنج نقطه با انتخاب پنج بافر سفارشی و هفت بافر استاندارد است pH کالیبراسیون 

  

HI 3220   دارای رابط پشتیبانی تعاملی کاربر است که به شما قبل ، هنگام و بعد از اندازه گیری

کمک می کند. در حالی که کمک حساس به زمینه هر صفحه با فشار یک دکمه در دسترس است ، 

 .آموزشهای روی صفحه کاربران را از طریق تنظیم ، کالیبراسیون و اندازه گیری راهنمایی می کند

صفحه راهنما شامل کمک ویژه زبان برای پارامترهای منو ، کالیبراسیون ، ورود به سیستم ، اطالعات  

 .تماس و لوازم جانبی ساز شما است

است ، یک سیستم  HANNA این دستگاه دارای ویژگی منحصر به فرد بررسی کالیبراسیون 

 .را تضمین می کند pH تشخیصی که هر بار قرائت دقیق



 

 Calibration ه کاربران در مورد مشکالت احتمالی در طی فرآیند کالیبراسیون ، سیستمبا هشدار ب

Check read به دلیل کثیف بودن یا ناقص بودن الکترودهای pH یا محلول های بافر pH   آلوده

 .در هنگام کالیبراسیون ، خواندن اشتباه را از بین می برد

 

 

 

ه گام با آموزش روی صفحه هدایت می شوند. پس از در طول مراحل کالیبراسیون ، کاربران گام ب

کالیبراسیون ، شرایط پراب ارزیابی شده و یک نشانگر نمایش داده می شود که کاربر را از وضعیت  

 آگاه می کند  pH کلی الکترود 

 HI 3220 به یک کانال ورودی مجهز شده است. 

 ORP  میلی ولت   0.1ولوشن تا با رز mV این دستگاه می تواند به لطف توانایی اندازه گیری 

 رااندازه گیری کند ، 

  

، پراب  PH HI 1131B همراه با الکترود  HI 3220-02 (230V) : اطالعات سفارش گذاری

 HI 70004 pH ، ساشه محلول بافر HI 76404N ، نگهدارنده الکترود HI 7662-T دمای

( ، 2ساشه محلول تمیز کننده ) HI 700661 ، الکترود HI 70007 pH ، ساشه محلول بافر   4.01

 .و دستورالعمل ها VDC 12میلی لیتر( ، آداپتور    30)  HI 7071S محلول الکترولیت 

 HI3220 متر رومیزی mV متر و pH مشخصات فنی

Range pH 
-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 

20.000 pH 



 

  ORP ±2000 mV 

  Temperature -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) 

Resolution pH 0.1; 0.01; 0.001 pH 

  ORP 0.1 mV 

  Temperature 0.1 °C (0.1 °F) 

Accuracy pH ±0.01; ±0.002 pH 

  ORP ±0.2 mV 

  Temperature 
±0.2°C (±0.4°F) (excluding probe 

error) 

Calibration pH 

Up to 5 point calibration, 7 standard 

buffers available (1.68, 4.01, 6.86, 

7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 custom 

buffers 

Calibration Slope From 80 to 110% 

Temperature 

Compensation 

(pH) 

  
Manual or automatic from -20.0 to 

120.0 °C(-4.0 to 248.0 °F) 

Probes   

HI 1131B pH with BNC connector 

and HI 7662-T stainless steel 

temperature probe (included) 

Logging   Log-on-demand 200 samples 

PC Connectivity   
Opti-isolated USB (with HI 92000 

software) 

Lot Logging   
5, 10, 30 sec 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 

120, 180 min 

Input Impedance   1210 

Power Supply   12 VDC 

Environment   
0-50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 55% 

non-condensing 



 

Dimensions   
235 x 207 x 110 mm (9.2 x 8.14 x 

4.33") 

Weight   1.8 kg (4.1 lbs.) 

  

 


